
 “AZƏRBAYCAN İLAHİYYAT İNSTİTUTU” 

PUBLİK HÜQUQİ ŞƏXSİN RƏHBƏRLİYİNƏ 

RƏY 

Biz “AZƏRBAYCAN İLAHİYYAT İNSTİTUTU" PUBLİK HÜQUQİ ŞƏXSİN (bundan sonra “İnstitut” VÖEN 

1305654461) 31 dekabr 2020-ci il tarixinə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatı və həmin tarixə tamamlanan il 

üzrə mənfəət və ya zərər və digər məcmu gəlir, kapitalda dəyişikliklər və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında 

hesabatlardan, habelə əsas mühasibat prinsiplərinin və digər izahedici qeydlərin xülasəsindən ibarət olan 

Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun hazırlanmış maliyyə hesabatlarının audit yoxlamasını 

apardıq. 

Bizim rəyimizə əsasən, əlavə edilmiş maliyyə hesabatları 31 dekabr 2020-ci il tarixinə İnstitutin maliyyə 

vəziyyətini və həmin tarixdə tamamlanan il üzrə maliyyə nəticələrini və pul vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə 

Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (MHBS) uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdə ədalətli əks 

etdirir. 

Rəy üçün əsaslar 

Biz auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına (BAS) uyğun aparmışıq. Bu standartlar üzrə bizim 

məsuliyyətimiz əlavə olaraq hesabatımızın “Maliyyə Hesabatlarının Auditinə görə Auditorun Məsuliyyəti” 

bölməsində təsvir edilir. Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Standartları Şurasının Peşəkar Mühasiblər üçün 

müəyyən etdiyi “Etika məcəlləsinin” (MBESŞ məcəlləsi) tələblərinə uyğun olaraq biz İnstitutdan asılı deyilik və 

biz digər etik öhdəliklərimizi MBESŞ məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq yerinə yetirmişik. Biz hesab edirik ki, 

əldə etdiyimiz audit sübutları rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir. 

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və korporativ idarəetmə üzrə cavabdeh olan şəxslərin 

məsuliyyəti 

Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının MHBS-yə uyğun olaraq hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə 

və rəhbərliyin fikrincə, saxtakarlıq və ya xətalar nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin olmadığı maliyyə 

hesabatlarının hazırlanmasına zəmin yaradan zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır. 

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik İnstitutin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin 

qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan məsələlər haqqında məlumatların 

açıqlanmasına və mühasibat uçotunun fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. 

Rəhbərlik İnstitutin maliyyə hesabatlarının hazırlanması prosesinə nəzarət üçün məsuliyyət daşıyır. 

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti 

Bizim məqsədimiz maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, əhəmiyyətli təhriflərin olub- olmadığına dair kafi 

əminlik əldə etmək və rəyimizin də daxil olduğu auditor hesabatını təqdim etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək 

səviyyəsidir, lakin o BAS-lara uyğun aparılmış auditin əhəmiyyətli təhrifləri hər bir halda aşkar edəcəyinə 

zəmanət vermir. Təhriflər dələduzluq və ya 2

“AZƏRBAYCAN İLAHİYYAT İNSTİTUTU" PUBLİK HÜQUQİ ŞƏXS AUDİTOR RƏYİ, MALİYYƏ HESABATLARI VƏ QEYDLƏR səhvlər 

nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda yaxud məcmu olaraq, istifadəçilərin belə maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi 

qərarlarına təsir etmə ehtimalı olduğu halda əhəmiyyətli hesab edilir. 
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"İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq 

Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması 

qaydalan"na 

1 nömrəli əlavə 

MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ HAQQINDA HESABAT 

 

 

 
Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu 

Sahə (fəaliyyət növü) 

Mülkiyyətin növü 

Ünvan 

Ölçü vahidi: manat 

Böl 

mə/ 

mad 

də 

Bölmə/Maddələrin adı 

Uçot 

siyasəti və 

izahlı 

qeydlərin 

№si 

Hesabat dövrü üzrə Əvvəlki dövr üzrə 

1 2 3 4 5 6 7 
 

AKTİVLƏR 
     

1 Qısamüddətli aktivlər 
     

10 Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 
 

623 639,59 
   

11 Qısamüddətli debitor borcları 
     

12 Ehtiyatlar 
 

98 040,44 
 

66 336,07 
 

13 Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri 
     

14 Sair qısamüddətli aktivlər 
 

332,50 
   

 

Cəmi qısamüddətli aktivlər 
  

722 012,53 
 

66 336,07 

2 Uzunmüddətli aktivlər 
     

20 Uzunmüddətli debitor borcları 
     

21 
İştirak payı metodu ilə uçota almmış 

investisiyalar 

     

22 Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri 
     

23 
Torpaq, tikili və avadanlıqlar və digər 

uzunmüddətli aktivlər 

 

88 396,50 

 

78 292,19 

 

24 Qeyri-maddi aktivlər 
     

25 Sair uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivləri 

 

69 535,46 

 

18 632,46 

 

26 Təxirə salınmış vergi aktivləri 
     

27 Sair uzunmüddətli aktivlər 
     

 

Cəmi uzunmüddətli aktivlər 
  

157 931,96 
 

96 924,65 
 

CƏMİ AKTİVLƏR 
  

879 944,49 
 

163 260,72 

Müəssisə, təşkilat 

31 Dekabr 2020 

VÖEN 

FORMA № 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ÖHDƏLİKLƏR 
     

1 2 3 4 5 6 7 

3 Qısamüddətli öhdəliklər 
     

30 Qısamüddətli kreditor borcları 
     

31 
Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan 

öhdəliklər 

     

32 
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş 

öhdəliklər 

     

33 Sair qısamüddətli öhdəliklər 
 

563 063,91 
   

 

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 
  

563 063,91 
  

4 Uzunmüddətli öhdəliklər 
     

40 Uzunmüddətli kreditor borcları 
     

41 
Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan 

öhdəliklər 

     

42 
Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş 

öhdəliklər 

     

43 Sair uzunmüddətli öhdəliklər 
     

 
Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 

     

 

Cəmi öhdəliklər 
  

563 063,91 
  

5 Xalis Aktivlər (Kapital) 
     

50 Ödənilmiş nizamnamə (nominal) kapitalı 

 

100 000,00 

   

51 Emissiya gəliri 
     

52 Geri alınmış kapital (səhmlər) 
     

53 Kapital ehtiyatları 
 

216 880,58 
 

163 260,72 
 

54 
Bölüşdürülməmiş mənfəət 

(ödənilməmiş zərər) 

     

 

Cəmi xalis aktivlər (kapital) 
  

316 880,58 
 

163 260,72 
 

Cəmi xalis aktivlər (kapital) və 

öhdəliklər 

  

879 944,49 

 

163 260,72 

 

2020-ci il 



 

"İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq 

Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması 

qaydaları"na 

2 nömrəli əlavə 

MALİYYƏ FƏALİYYƏTİNİN NƏTİCƏLƏRİ HAQQINDA HESABAT 

(xərclərin xüsusiyyəti üzrə) 

31 Dekabr 2020 

FORMA № 2 

VÖEN 

 

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu 

Sahə (fəaliyyət növü) 

Mülkiyyətin növü 

Ünvan 

Ölçü vahidi: manat 

Böl 

mə/ 

mad 

də 

Bölmə/Maddələrin adı 

Uçot 

siyasəti və 

izahlı 

qeydlərin 

№si 

Hesabat dövrü üzrə Əvvəlki dövr üzrə 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Gəlirlər 
     

 

Vergi və məcburi ödənişlərdən 

daxilolmalar üzrə qeyri-birja gəlirləri 

     

 

Qeyri-birja əməliyyatlarından gəlir 
 

2116511,97 
 

1 742 304,00 
 

 

Birja əməliyyatlarmdan gəlir 
 

800,00 
 

881,00 
 

 

Sair əməliyyat gəlirləri 
     

 

Cəmi gəlirlər 
  

2 117 311,97 
 

1 743 185,00 

2 Xərclər 
     

 

Bitməmiş istehsalat və hazır məhsul 

ehtiyatlarındakı azalmalar (artımlar) 

     

 

Sərf edilmiş materialların dəyəri 
 

37 285,76 
 

31 879,56 
 

 
Əmək haqqı, əmək haqqına görə 

ayırmalar və işçilərlə bağlı digər Xərclər 

 

1 593 351,73 

 

1 304 076,50 

 

 

Amortizasiya xərcləri 
 

16 043,69 
 

4 345,00 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Müəssisə, təşkilat 

Dövlət 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Maliyyə yardımları və sair transfer 

ödənişləri üzrə xərclər 

     

 

Sair əməliyyat xərcləri 
 

317 010,93 
 

402 883,94 
 

О 

cüml 

ədən 

xaricdən maliyyələşdirilən elmi- 

tədqiqat işləri üzrə xərclər1 

     

xaricdən maliyyələşdirilən elmi- 

tədqiqat işləri üzrə xərclər istisna 

olmaqla sair əməliyyat xərcləri 

     

 

Maliyyə xərcləri 
     

 

Cəmi Xərclər 
  

1 963 692,11 
 

1 743 185,00 

3 Mənfəət (zərər) 
     

 

Ümumi mənfəət (zərər) 
  

153 619,86 
  

 
Asılı müəssisələrin mənfəətində 

(zərərində) pay 

     

 

Mənfəət (zərər) 
  

153 619,86 
  

 

o cümlədən sahibkarlıq fəaliyyətindən 

əldə edilən mənfəət (zərər) 

     

 

Mənfəət vergisi 
     

 
Xalis mənfəət (zərər) 

  
153 619,86 
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Baş m " 2020-ci il 



 

"İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun 

Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat 

uçotunun aparılması qaydalarf'na 

4 nömrəli əlavə 

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT 

(birbaşa metod) 

31 Dekabr 2020 

FORMA № 4 

VÖEN 

Müəssisə, təşkilat 

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu 

Sahə (fəaliyyət növü) 

Mülkiyyətin növü 

Ünvan 

Ölçü vahidi: manat 
 

Uçot 

siyasəti və 

izahlı 

qeydlərin 

№si 

Hesabat dövrü 

üzrə 

Əvvəlki dövr 

üzrə 

1 2 3 4 

Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti 
   

Pul daxilolmaları: 
   

Vergilər, rüsumlar və cərimələr nəticəsində yaranan pul vəsaiti daxilolmaları 
   

Mal və xidmətlərin qiymətləri üzrə yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları 
   

Qrantlar və ya transfertlər və büdcə təşkilatı tərəfindənhəyata keçirilən digər vəsaitlər 

və büdcə ayırmaları nəticəsində yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları 

 

2 593 000,00 2 022 329 

Royalti, haqlar, komisyon yığımları və digər gəlirlərdən yaranan pul vəsaitlərinin 

daxilolması 

 

800,00 1970 

CƏMİ DAXİLOLMALAR 
 

2 593 800,00 2 024 299 

Pul xaricolmaları: 
   

1 2 3 3 

Fəaliyyətin maliyyələşdirilməsi üçün büdcə təşkilatının digər təsərrüfat subyektlərinə 

pul vəsaitlərinin ödənilməsi (kreditlər istisna olmaqla) 

   

  



 

Mallara və xidmətlərə görə təchizatçılara pul vəsaitlərinin ödənişləri 
 

378 615,82 377 875 

İşçilərə və onların adından pul vəsaitlərinin ödənişləri 
 

1 593 351,73 1 304 076 

Sığorta şirkətinin sığorta mükafatları və ya iddialar, annuitetlər və digər müavinət 

siyasətləri üzrə pul vəsaitlərinin ödənişləri 

   

Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar olan müvafiq vergilərin, tədiyələrin ödənilməsi ilə 

bağlı pul vəsaitlərinin ödənişləri 

   

Məhkəmə prosesləri ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin ödənişləri 
   

Büdcəyə qaytarılan vəsait 
  

280 225 

CƏMİ XARİCOLMALAR 
 

1 971 967,55 1 962 176 

Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti 
 

621 832,45 62123 

investisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti 
   

Pul daxilolmaları: 
   

Torpaq, tikili və avadanlıqların, qeyri-maddi və digər uzunmüddətli aktivlərin 

satılmasından əldə olunan pul vəsaitləri 

   

Digər təsərrüfat subyektlərinin pay və ya borc alətlərinin və birgə təşkilatlarda iştirak 

paylarının satılmasından yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları (pul vəsaitlərinin 

ekvivalentləri kimi nəzərə alman və dilinq və ya ticarət məqsədləri ucun saxlanılan 

alətlər üzrə pul vəsaitlərinin daxilolmaları istisna olmaqla) 

   

Digər tərəflərə təqdim edilmiş avansların və kreditlərin qaytarılmasından pul 

vəsaitlərinin daxilolmaları (maliyyə institutlarının avans və kreditləri istisna olmaqla) 

   

Müqavilələrin dilinq və ya ticarət məqsədləri üçün saxlanıldığı və daxilolmaların 

maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyət kimi təsnifləşdirildiyi hallar istisna olmaqla, fyucers, 

forvard, opsion və svop müqavilələri üzrə pul vəsaitlərinin daxilolmaları 

   

CƏMİ DAXİLOLMALAR 
   

Pul xaricolmaları: 
   

Torpaq, tikili və avadanlıqların, qeyri-maddi və digər uzunmüddətli aktivlərin əldə 

edilməsi məqsədilə pul vəsaitlərinin ödənişləri. Bu ödənişlər təsərrüfat subyekti 

tərəfindən öz gücünə inşa edilmiş torpaq, tikili və avadanlıqlar, habelə layihələr üzrə 

kapitallaşdırılan xərclərə aid ödənişləri daxil edir 

 

52 271,00 62 123 

1 2 3 4 

Digər təsərrüfat subyektlərinin pay və ya borc alətlərinin və birgə təşkilatlarda iştirak 

paylarının əldə edilməsi üçün ödənilən pul vəsaitlərinin xaricolmaları (pul vəsaitlərinin 

ekvivalentləri kimi nəzərə alman və dilinq və ya ticarət məqsədləri ucun saxlanılan 

alətlər üzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları istisna olmaqla) 

   

Digər tərəflərə təqdim edilən avanslar və borc vəsaitləri (dövlət maliyyə qurumlarına 

təqdim edilən avanslar və borc vəsaitləri istisna olmaqla) 

 

6 830,04 

 

Xarici valyutada qiymətli kağızların alınması 
   

Müqavilələrin dilinq və ya ticarət məqsədləri üçün saxlanıldığı və ödənişlərin 

maliyyələşdirmə fəaliyyəti kimi təsnifləşdirildiyi hallar istisna olmaqla, fyuçers, 

forvard, opsion və svop müqavilələri üzrə pul vəsaitlərinin ödənişləri 

   

CƏMİ XARİCOLMALAR  
59 101,04 62123 

İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti 
 

-59 101,04 -62123 

Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti 
   

  



 

İstiqrazların, borc sənədlərinin, veksellərin, istiqraz vərəqələrinin, girov (ipoteka) 

kağızlarının və digər qısamüddətli və uzunmüddətli istiqrazların buraxılmasından pul 

vəsaitlərinin daxilolmaları 

   

Borc şəklində alınmış məbləğlərə görə daxilolmalar 
   

CƏMİ DAXİLOLMALAR 
   

Pul xaricolmaları 
   

Hökumətə və ya onun adından müvafiq səlahiyyətləri həyata keçirən mərkəzi icra 

hakimiyyəti orqanına verilən dividendlər, bölüşdürmələrə görə pul vəsaitlərinin 

xaricolmaları 

   

Maliyyə icarəsi üzrə yerinə yetirilməmiş öhdəliyin qalıq məbləğinin azaldılması üçün 

icarəyə götürən tərəfindən pul vəsaitlərinin ödənişləri 

   

Borc şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin 

xaricolmaları 

   

CƏMİ XARİCOLMALAR 
   

Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti 

   

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin xalis artması (azalması) 
 

562 731,41 
 

Pul vəsaitləri və cnların ekvivalentləri üzrə ilin əvvəlinə olan qalıq 
 

60 908,18 
 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri üzrə ilin sonuna olan qalıq 
 

623 639,59 
 

 



 

"İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına əsasan 

mühasibat uçotunun aparılması qaydalan"na 

3 nömrəli əlavə 

XALİS AKTİVLƏR/KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HAQQINDA HESABAT

  

FORMA № 3 

VÖEN 

1305654461 

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu 

Sahə (fəaliyyət növü) 

Mülkiyyətin növü 

Ünvan 

Ölçü vahidi: manat 
 

Uçot siyasəti 

və izahlı 

qeydlərin 

№si 

Ödənilmiş 

nizamnamə 

(nominal) 

kapital 

Emissiya 

gəliri 

Geri alınmış 

kapital 

(səhmlər) 

Yenidən qiy 

mətləndiril 

mə üzrə 

ehtiyat 

Məzənnə 

fərqləri üzrə 

ehtiyat 

Qanunveric 

ilik üzrə 

ehtiyat 

Nizamnamə 

üzrə ehtiyat 
Digər ehtiyatlar 

Bölüşdürülmə 

miş mənfəət 

(ödənilmə-miş 

zərər) 

Cəmi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Əvvəlki hesabat dövrünün əvvəlinə 

olan qalıq 

           

Əvvəlki hesabat dövrünün əvvəlinə 

uçot siyasətində dəyişikliklər və 

səhvlər 

           

  

31 Dekabr 2020 



 

Xarici ölkələrdə aparılan 

fəaliyyətlərindən yaranan məzənnə 

fərqi 

           

Xalis aktivlərdə (kapitalda) artma 

(azalma) 

 

60908,18 

      

92 711,68 

 

153 619,86 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Kapitalın maddələri arasında 

köçürmələr 

 

39091,82 

      

-39091,82 

 

0.00 

Hesabat dövrü üzrə mənfəət (zərər) 

           

Hesabat dövrü üzrə xalis aktivlərdə 

(kapitalda) cəmi dəyişikliklər 

 

100000 

      

53619,86 

 

153619,86 

Hesabat dövrünün sonuna olan qalıq 

 

100000 

      

216880,58 

 

316880,58 
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